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Als u de vraag of u serieus bezig bent met plaatwerk

met een volmondig ‘ja’ beantwoordt, dan kan het

niet anders of ergens tussen dinsdag 23 oktober en

zaterdag 27 oktober heeft u minimaal twee dagen in

uw agenda geblokkeerd voor een bezoek aan de

EuroBlech 2012.

DOOR: REINOLD TOMBERG

We prijzen de EuroBlech niet aan omdat we

aandelen hebben in de beursorganisatie, maar

omdat de gehele plaatwereld dit najaar afreist

naar Hannover (D). Dus een Nederlandse plaat-

werker op een paar uurtjes PKW-rijden van de

plaatbeurs moet zeker verschijnen op het ‘Mes-

segelände’. Even wat cijfers om ons gelijk te on-

derstrepen: de vorige EuroBlech in 2010 telde

1.455 exposanten uit 43 landen. Het merendeel

van de exposanten, 64 procent van de deelne-

mende bedrijven, kwam van ‘outside Germany’ zoals de beursorganisatie Mack Brook Exhibiti-

ons vol trots laat weten. Dit hoge percentage

onderstreept het internationale karakter van de

EuroBlech. In 2010 bezochten 61.500 bezoekers

uit 98 landen de EuroBlech. Het percentage in-

ternationale bezoekers, dus niet uit Duitsland,

bedraagt 38 procent. Kortom: de Blech is een

échte internationale beurs op een steenworp

afstand van de Nederlandse grens. Goed voor

onze plaatwerkbranche dat we al dit moois

onder handbereik hebben, andere bezoekers

moeten er een half etmaal intercontinentaal

voor vliegen.

Fiberlaser
De editie in 2010 van de EuroBlech zou je kun-

nen karakteriseren als dé grote doorbraak van

de fiberlaser. Firma’s als Adige, Adira, Amada,

Bystronic, Ermak, Hypertherm, Prima Power, Sal-

vagnini en Trumpf bieden nu deze vernieu-

wende vastestoflasers aan. ‘Vaste stof’ wil zeg-

gen dat het actieve medium waarin door ener-

gietoevoer het laserlicht ontstaat een vaste stof

is. De meest gebruikte laser in de plaatbewer-

king is overigens de CO2-laser, het actieve me-

dium hier is koolzuurgas. Na de doorbraak van

de fiberlaser zie je nu een verdere ontwikkeling.

Zeker de moeite waard om aandacht aan te be-

steden tijdens de komende beurs.

Om met de laatstgenoemde leverancier te be-

ginnen: na de vorige EuroBlech is de Trudisk

5001 schijflaser geïntroduceerd, een vastestofla-

ser met een vermogen van 5 kW. Deze vastesto-

flaser is een diodegepompte laser. De laserbron

De plaatscheidingstechniek snijden krijgt altijd veel aandacht tijdens een EuroBlech. Bezoekers kunnen kiezen

uit autogeen-, plasma- (foto), laserstraal- en waterstraalsnijden (foto’s: Mack Brooks Exhibitions)
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is een dun, goed gekoeld kristalplaatje. Voor

het plaatsnijden zagen we tijdens de EuroBlech

2010 voor de schijflaser een maximale waarde

van 3 kW, nu dus een vermogen van 5 kW. Het

hart van de schijflaser van Trumpf is een YB:YAG

kristalplaatje. In de yttrium-aluminium-granaat-

structuur zijn yberium-ionen ingebed. Kenmer-

kend is de golflengte 1,03 micrometer. Het kris-

tal van een disklaser is een plaatje van pakweg

15 mm en een dikte van 200 micrometer. De 5

kW schijflaser werkt met twee resonatoren met

elk een dergelijk schijfje. De 5 kW van deze laser

wordt ingekoppeld in een flexibele glasvezel

met minimaal een diameter van 100 microme-

ter. De mogelijkheid om in te koppelen in een

flexibele lichtgeleider maakt alle vastestoflasers

erg gebruikersvriendelijk.

Een vergelijkbare snijlaser voor dunne plaat is

de FOL-3015 AJ van Amada die ook al getoond

is tijdens de beurseditie in 2010. Deze heeft een

laserbron die bestaat uit een lange dunne fiber

(vezel). In deze fiber wordt de laserstraal ook

opgewekt door het pompen met diodelasers. Bij

de 4 kW fiberlaser van Amada zien we zeven

modules die de benodigde 4 kW opwekken.

Elke module is opgebouwd uit 90 dioden met

een vermogen van 10 W. Opvallend bij de 4 kW

fiberlaser van Amada is de golflengte van 976

nanometer (0,976 micrometer). Dit is ongeveer

een factor tien lager dan de golflengte van

10,64 micrometer van de CO2-lasers. Een zo laag

mogelijke golflengte is gunstig, omdat bij het

snijden van metalen de absorptiecoëfficiënt af-

neemt bij een toenemende golflengte van het

laserlicht. Dit is ook de verklaring waarom vas-

testoflasers zo goed inkoppelen op reflecte-

rende materialen als koper of messing. Sinds en-

kele jaren werkt Amada samen met de Ameri-

kaanse onderneming JDSU bij de ontwikkeling

van lasers. Eind maart vorig jaar heeft JDSU

laten weten dat nu samen met Amada gewerkt

wordt aan de ontwikkeling van de ‘second ge-

neration kilowatt fiber lasers’. Als vermogen

wordt genoemd ‘up to 4 kW’. 

Samenwerking
Nu is innoveren in techniek alleen niet genoeg

om als plaatwerker te overleven. Elders in dit

nummer vertelt directeur Foppe Atema van toe-

leverancier Goma in een interview dat hij ver-

wacht dat een toenemend aantal eindprodu-

centen en system suppliers de komende jaren

hun plaatwerkafdelingen zal afstoten. Het ver-

dwijnen van plaatwerk en (een deel van) de bij-

behorende kennis bij eindproducenten en sys-

tem suppliers biedt ruimte aan toeleveranciers.

Mits ze in staat zijn dit gat op te vullen. Atema

signaleert dan ook een ‘beweging naar mee-

denken’. Dat betekent niet alleen maar denken

in kostprijzen, maar meer vanuit het perspectief

van engineering. Maar dat moet je als jobber

wél kunnen.

Ook de Federatie Metaalplaat (FDP) is van me-

ning dat bedrijven om de concurrentiekracht te

verbeteren en te behouden moeten blijven in-

noveren. Aanschaffen dus die fiberlasers en al

die andere fraaie noviteiten die we gaan zien in

Hannover. Maar bedenk wel: de maakindustrie

is georganiseerd in ketens en netwerken. Hoog-

ste tijd aldus de FDP om samen te innoveren.

Een voorbeeld van een dergelijke samenwer-

king is de ontwikkeling van een gezamenlijke

standaard voor de gegevensoverdracht tussen

uitbesteders -naar verwachting zal dit aantal

dalen in de toekomst- en de toeleveranciers. Het

grote voordeel van een standaard is vanzelf-

sprekend dat de werkvoorbereiding veel sneller

kan verlopen. Op zich al belangrijk, maar in de

nabije toekomst wint dit aan belang omdat de

marktdruk van kleinere series, kortere levertij-

den, lagere prijzen en meer flexibiliteit zal toe-

nemen. <<<

Gewalst staal op coils is een belangrijk halffabrikaat voor de plaatwerkbranche. Staalplaatleveranciers zijn dan

ook goed vertegenwoordigd op de EuroBlech. Op de foto coils in een magazijn bij Tata

B E U R S

Wie, wat en waar EuroBlech 
Beursdatum: 23 - 27 oktober 2012

Openingstijden: 09.00 – 18.00 (za 27/10

tot 15.00)

Locatie: Messegelände in 

Hannover (D)

Toegangsprijs: 26 euro via voorver-

koop

Meer informatie:  www.euroblech.com

De EuroBlech heeft altijd veel internationale

bezoekers
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